
mer terme, haver-se de separar dels
pares, i potser encara no ha resolt el
conflicte que això li produeix, però és
que, a més de separar-se dels pares,
l’escola li representa haver d’estar
amb persones adultes desconegu-
des; conviure en un espai estrany;
haver-lo de compartir amb una colla
de nens i nenes de la seva edat que,
a més de ser desconeguts, es com-
porten diferentment dels adults (per-
sones que li són més familiars),
perquè encara han d’aprendre les
habilitats socials bàsiques per poder
actuar civilitzadament, i adaptar-se a
un ritme de vida, unes activitats, uns
horaris i unes normes i unes pautes
de conducta diferents. 

En definitiva, els nens i les nenes es
troben en una situació tan allunyada
de les seves experiències anteriors
que perden els punts de referència
que els donaven seguretat, cosa que
fàcilment els fa entrar en un estat
d’ansietat o d’angoixa. 

A en Jan «li encanta jugar amb al-
tres nens i  nenes quan van al

EL DIA A DIA
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Pel Jan i per qualsevol criatura, el
pas de l’entorn familiar a l’escolar és
una experiència difícil pel que repre-
senta de canvi en la seva vida, que
requereix, com tots, un procés d’a-
daptació més o menys llarg, més o
menys costós, segons les condi-
cions en què es realitzi. 

Una bona escola representa, sens
dubte, un bon complement per a
la formació, el desenvolupament i
l’aprenentatge dels infants, ja que
els permet viure-hi situacions i ex-
periències educatives diferents i
variades, impossibles de reproduir
a la llar familiar. La percepció ini-
cial que en tindrà la criatura de-
pèn molt de l’escola, però també
de com s’hagi efectuat la seva in-
corporació a la vida del centre i de
com s’hagi produït el procés d’a-
daptació.

Dificultats que les criatures
han d’afrontar

Per a una criatura, anar a l’escola
bressol o al parvulari implica, en pri-

Adaptar-se a l’escola: 
una feina compartida
Carme Thió  

És el primer any que en Jan (18 mesos) va a l’escola. Els pares l’hi van apuntar pensant que hi
seria molt feliç, perquè li encanta jugar amb els altres nens i nenes quan van al parc, però fa
dues setmanes que hi va començar i encara plora i s’aferra al coll de la mare quan han de se-
parar-se, de manera que gairebé l’han d’arrencar dels seus braços. No s’hi vol quedar. 

parc», però al parc hi va acompa -
nyat sempre d’alguna persona que
coneix i que estima. No li repre-
senta haver-se’n de separar. També
en sap les normes i com es com-
porta la gent amb qui es troba. Co-
neix el parc i hi va amb companyia,
això el fa un lloc segur per a ell.
Per contra, a l’escola tot és nou i
diferent i, d’entrada, s’hi sent sol.
Tot això representa un canvi dràstic
en la seva vida, perquè passa de
ser únic a ser un entre molts «sal-
vatgets» com ell, i d’estar sempre
amb un o més adults, a tenir-ne
només un per a tots i, a sobre,
desconegut.

Tot canvi dràstic, i anar a l’escola ho
és per a un infant, comporta un risc
de desestabilització i desequilibri
emocionals, però el desenvolupa-
ment de les capacitats humanes re-
quereix afrontar experiències noves,
superar conflictes i, en definitiva,
adaptar-se als canvis. El que cal és
acompanyar aquest procés per re-
duir al màxim el patiment que pro-
voca.
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En Jan, abans de començar a que-
dar-se sol a l’escola, hi va anar unes
quantes vegades acompanyat del
pare. Va conèixer la seva educadora,
els espais que hi havia i alguns dels
que serien els seus companys i
companyes. El pare estava content
perquè veia que al Jan li agradava
l’escola i es posava a jugar així que
hi entraven i també perquè li va
agradar molt el tracte afectuós de
l’educadora i com tenia organitzada
la classe. Tot semblava anar bé, però
el segon dia d’anar-hi i de quedar-
s’hi sense el pare, van començar els
plors.

Conèixer l’escola prèviament, les
persones que es faran càrrec de
l’infant i passar-hi estones acom-
panyat d’algú de la seva confiança
possibilita que la criatura s’hi pugui
trobar bé des del principi i això li
estalvia l’angoixa de sentir-se inse-
gur i atemorit pel fet de trobar-se
en un lloc estrany entre persones
desconegudes. I al pare o la mare
que l’acompanya, quedar-se a la
classe el tranquil·litza i l’ajuda a
establir una bona relació i a confiar

en l ’escola i en els educadors,
base ferma per al benestar de to-
thom. Però ni els pares ni els edu-
cadors poden estalviar a la criatura
la tristesa de la separació. Superar
la tristesa és més fàcil quan l’infant
no pateix angoixa. Pot entendre
més aviat que la separació és tem-
poral, cosa que la fa més suporta-
ble, i pot estar més receptiu als
estímuls que li ofereix l’escola. 

L’educadora diu que no passa gaire
estona des que marxa la mare fins
que en Jan para de plorar i co-
mença a jugar. Per què plora,
doncs, en Jan? Plora perquè, segu-
rament, encara no ha superat el
conflicte de separació que les cria-
tures han d’afrontar cap al final del
primer any de vida, quan ja són
conscients que les persones i les
coses continuen existint, perquè,
encara que no les vegin, les recor-
den, i això els dóna la capacitat de
patir-ne l’absència. En Jan deixa de
plorar aviat perquè ja comença a
estar adaptat a la vida escolar. Tota
la preparació per facilitar-li l’adapta-
ció al centre ha donat el seu fruit i el

Jan s’hi està adaptant ben ràpida-
ment. Li queda per superar el con-
flicte de separació, que sovint s’ha
confós amb les dificultats d’adapta-
ció perquè es donen junts per l’edat
dels infants. 

Quan a una criatura li costa molt
separar-se de la mare o del pare,
això provoca sovint que a ells
també els costi. En el cas del Jan,
la mare el deixa amb dubtes a l’es-
cola (potser perquè ella no s’havia
pogut quedar cap dia amb en
Jan?). Se’n separa preocupada,
preocupació que el seu fill capta i
això el fa sentir més insegur. Quan
la mare deixi en Jan convençuda
que fa bé i confiï en la capacitat que
té el nen de superar les dificultats,
ell tindrà unes condicions més bo-
nes per resoldre el conflicte de se-
paració. 
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